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Limmar läder, tyg, gummi, trä, metall, papper, PVC-material (såsom tält, uppblåsbara 
madrasser, presenningar), många syntetiska material osv. Limmet blir genomskinligt 
när det torkat. 
 
Limmet måste skyddas mot köld. En tom tub kan slängas med hushållsavfallet. 
En tub med lim i klassificeras som problemavfall. 
 
Bör användas i rumstemperatur. Testa alltid limmet på en provbit. 
 
Vid limning av tunna, känsliga och töjbara material 
1. Sprid ut Textil+ limmet tunt på båda sidor. Obs! Limmet får ej pressas in i 
materialet. Tunna material bör fuktas före limmet strös på. 
2. Låt limmet torka en stund. 
3. Tryck ihop materialen 
 
Vid limning av tjocka, tunga, kraftiga och styva material 
1. Sprid ut Textil+ limmet tunt på båda sidor. 
2. Låt limmet torka en stund. 
3. Tryck ihop materialen. 
 
En limsöm på tunna och känsliga material 
1. Sprid ut Textil+ limmet tunt på båda sidor. 
2. Låt limmet torka en stund. 
3. Tryck ihop materialen. 
4. Pressa fast sömmen snabbt med strykjärn, inställt på ullprogram 
 
Vid öppning/korrigering av limsöm 
1. Värm sömmen med strykjärn och lossa sidorna omedelbart ifrån varann. 
2. Sätt sömmen på plats och fäst på nytt med strykjärn. 
 
Avlägsning av lim 
Färskt lim lossar från tyg i 60 graders tvätt. Kontrollera först att tyget/plagget kan 
tvättas i den temperaturen. 

 

Liimaa nahkaa, kangasta, kumia, puuta, metallia, paperia, PVC- materiaaleja (kuten 
teltat, puhallettavat patjat, pressut), monia synteettisiä materiaaleja jne. Liima 
muuttuu läpikuultavaksi kuivuttuaan. 
 
Suojeltava jäätymiseltä. Tyhjän tuubin voi hävittää kotitalousjätteen mukana. 
Täysi / vajaa tuubi käsitellään ongelmajätteenä. 
 
Käytetään huoneenlämmössä. Tee aina ensin testiliimaus kokeilupalaan. 
 
Ohuiden, herkkien ja joustavien materiaalien liimaaminen 
1. Levitä Textil+- liimaa ohuelti molemmille puolille. Huom! Liimaa ei saisi painaa 
materiaaliin. Ohuet materiaalit tulisi kostuttaa ennen liiman levittämistä. 
2. Anna kuivua hetki. 
3. Paina materiaalit yhteen. 
 
Paksujen, painavien, vahvojen ja kankeiden materiaalien liimaaminen 
1. Levitä Textil+- liimaa ohuelti molemmille puolille. 
2. Anna kuivua hetki. 
3. Paina materiaalit yhteen. 
 
Liimasauma ohuelle ja herkälle materiaalille 
1. Levitä Textil+- liimaa ohuelti molemmille puolille. 
2. Anna kuivua hetki 
3. Paina materiaalit yhteen. 
4. Paina sauma nopeasti kiinni silitysraudan villa- lämpötilalla. 
 
Liimasauman avaaminen/korjaus 
1. Lämmitä saumaa silitysraudalla ja irrota puolet toisistaan välittömästi. 
2. Aseta sauma kohdalleen ja kiinnitä silittämällä uudelleen. 
 
Liiman poistaminen 
Tuore liima irtoaa kankaasta 60- asteen pesussa. Tarkasta ensin, että kangas/vaate 
voidaan pestä ko. lämpötilassa. 
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Limer skinn, stoff, gummi, tre, metall, papir, PVC-materiale (som telt, oppblåsbare 
madrasser, presenninger), mange syntetiske materialer osv. Limet blir gjennomsiktig når 
det tørker. 
 
Beskytt produktet mot nedfrysning. Tomme tuber kan kastes i 
husholdningsavfallet.  
Fulle/halvfulle tuber håndteres som problemavfall. 
 
Brukes i romtemperatur. Utfør alltid en testliming på en prøvebit. 
 
Liming av tynne, sensitive og elastiske materialer 
1. Bre et tynt lag med Textil+ på begge sider. NB! Limet må ikke presses inn i materialet. 
Tynne materialer bør fuktes før man brer lim på dem. 
2. La tørke en liten stund. 
3. Press materialene sammen. 
 
Liming av tykke, tunge, kraftige og stive materialer 
1. Bre et tynt lag med Textil+ på begge sider. 
2. La tørke en liten stund. 
3. Press materialene sammen. 
 
Limt skjøt på tynt og sensitivt materiale 
1. Bre et tynt lag med Textil+ på begge sider. 
2. La tørke en liten stund. 
3 .Press materialene sammen. 
4. Press skjøten raskt sammen med strykerjernets ulltemperatur. 
 
Åpning/reparasjon av limt skjøt 
1. Varm opp skjøten med strykejernet og ta delene fra hverandre med én gang. 
2. Legg skjøten riktig sammen og fest den ved å stryke den om igjen. 
 
Fjerning av lim 
Fersk lim løsner fra stoff ved 60 graders vask. Sjekk først om stoffet/plagget kan vaskes 
på denne temperaturen. 
 
 
 
 
 
 

Limer sammen læder, stof, gummi, træ, metal, papir, PVC-materialer (såsom telte, 
luftmadrasser, presenninger), mange syntetiske materialer mv. Efter tørring bliver 
limen gennemsigtig. 
 
Skal beskyttes mod frysning. Den tomme tube kan bortskaffes sammen med 
husholdningsaffaldet.  
En helt eller delvist fyldt tube er klassificeret som farligt affald. 
 
Bruges ved stuetemperatur. Sørg for at påføre lim på prøveemnet først. 
 
Limning af tynde, elastiske materialer og særligt sarte materialer 
1. Påfør lim Textil+ i et tyndt lag på begge overflader, der skal limes. Bemærk 
venligst: lim må ikke presses ind i materialet. Før du påfører lim på tynde materialer, 
skal de fugtes. 
2. Lad dem tørre lidt. 
3. Tryk de materialer, der skal limes sammen. 
 
Limning af tykke, hårde, ikke-fleksible materialer 
1. Påfør lim Textil+ i et tyndt lag på begge overflader, der skal limes. 
2. Lad dem tørre lidt. 
3. Tryk de materialer, der skal limes sammen. 
 
Limsøm på tynde og særligt sarte materialer 
1. Påfør lim Textil+ i et tyndt lag på begge overflader, der skal limes. 
2. Lad dem tørre lidt. 
3. Tryk de materialer, der skal limes sammen. 
4. Stryg hurtigt med et varmt strygejern ved temperatur til uld. 
 
Åbning eller reparation af limsøm 
1. Opvarm limsømmen med et strygejern og adskil straks den anden del. 
2. Ret placeringen af de dele, der skal limes i limsømmen, og fastgør den ved at 
stryge den igen. 
 
Fjernelse af lim 
Frisk lim adskiller sig fra stoffet i vask ved en temperatur på 60 grader. Men tjek 
først, om stoffet eller tøjet kan vaskes ved denne temperatur. 
 


